
•T ABO IIX, sapi.-dae.1980

Organo de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEJA)
/

UNESKO KAJ E-ĴURNALISMO

De kiam en 1964 UNESKO ako e p- Ciu-

tis en Montevideo la faman re- 
/,oludon (N IV.1.4,422) pasis 

jam 2< jaroj. Do, fakte - arg- 

enta jubileo. Kiel konate ĝia

libro aŭ almenaŭ broŝuro

okaze la dinamiko de kunproksi- 

miĝo, pri kiu temas en la decido 

komencante ekde
1954

sufice drameca

lasta parto (N 1.4.4224) tekst- 

as jene: (la Generala Konferen-

oo)... komisias la eneralan

kaj ĝis la nuna, 

ilustrita per du

pozicio en

povas esti

kinokadroj
•

La Unua - misfama elpaso de la

bone

Direktoron sekvi la kurantan 

evoluon en la uzado de Esperan- 

to en la Scienoo, Edukado kaj 

Kulturo, kaj tiucele kunlabori

Iain Universala E-Asocio en la 
aferoj, koncernantaj ambaŭ org». 

nizajojn.

La historio de interrilatoj

UEA-UNESKO" kaj pli vaste wEspe- 

ranto-UNESKO" estas interesa , 

grava kaj instrua procedo en la
moderna realo. Sendube plen-
moritas igi objekto de respekt- 

dokta filologo 81inkenberg kun 

lia orgojla proklamo pri allas- 

eblo de E. maksimume por restor- 

aciaj menukartoj, pri kio oni po- 

vas aserti laŭ la rusa proverbo: 

„Ne estus feliĉo, se ne helpus 

malfeliĉo". Do, sufice tragedia 

kadro, en kiu la sorto de E-rep- • 

rezento balancigis sur la ago 

„ fiasko-tri umfo". Kaj la Duaria

sublima prelego de la

Direktoro - Amadu Mahtar M’Bou 

dum la 62 UK kaj lia komisio al
1 va esploro kaj finsekve sin

prezenti en formo de kaptenhava
UNESKO- reprezentanto (Zahariev) 

Baluti kaj pertopreni la 63 UK 

en Vama.



Do, vere estas gaste kompren- 

ita kaj skrupule plenumita fare 
de la Bonerala Direktoro, direk- 

tivo, donita de la Montevidea 

Konferenco*

Suficas nur pretera rigardo 

al la du kinokadroj por konsta- 

ti, ke la (J,enerala direkto, se- 
kvita ambauflanke honeste, efek-

orejon enfluas kontribuoj de

figrandaj nacioj kaj malgrandaj

popoletoj, eo de etnaj

Ciu el ili havas siajn esteti-

kajn kanonojn, siajn randverk-

ojn kaj siajn talentojn. Kaj

arta, etika kaj generale inst-

rua valoro de verko tute ne de

tive kaj prospere, donis al am- 

baŬ. organizaĵoj korespondan re- 

spekton. Kaj samtempe konkludi- 

gas grandega suprensalto de E- 
afero, altigo de gia digno, pre-

• •

stige kaj aprezo ekzercata fare 

de universala socia opinio kaj

pendas de 1’grandeoo de koncer- 

na popolo.

Kaj UNESKO tiurilate spertas 

estimindan praktikon, indikante

•4eniulojn kaj iliajn verkojn

socia praktiko de la nuntempa

mondo•

Kiun konkludon el cio ci dev-

sendepende de nacieco.

UNESKO akcelas reciprokan as- 

imilon de kulturaj valoroj, ve-
•

nintaj el ajna nacio. Lai jam 

multaj decidoj de UNESKO estis

as eltiri la E-ĵurnalismo? Evi- 

dente estas guste ili, la E-ĵu- 

rnalistoj, kiuj estas eltrovon- 

taj praktikajn kaj profesiajn 

•4vojojn por pliperfektigi la en- 

havon kaj altigi la nivelon de 

kuniabcro kun UNESKO en la ska- 

lo kaj tereno de E-gazetaro. 

Certe, estas atendotaj multaj 

iniciatoj, proponoj kaj suges-

toj tiurilate. Mi volas montri 

unu el tiuj.

En la tuthomaran kultur-trez- 

indikitaj por universala aprezo 

kaj honorigo merituloj vice kun 

iliaj soci-kotizoj kontribuin- 

taj al la komuna tuthomara tre- 

zorejo de Scienco-Arto-Kulturo 

por la bono de la ordinara homo.

Tiel en 1959 estis universale 

celebrata d-ro L.L.Zamenhof, en
* •

1973 - Kopernik, en 1978 - Tol- 

stoj kaj Tammsaare, en 1979 - 

Einstein. Multajn aliajn elsta- 

rajn personecojn memorigis kaj 

invitis celebri UNESKO. Estas



malfacile eĉ citi ilin ciujn 

mondfamajn kiel Kopernik, Tol- 

stoj, Einstein kaj nur konataj 

en malvastaj rondoj de etaj po- 

poloj, kiel ekzerce Ta.rsaare- 

Sed dank’ al E. iliaj narnoj ek- 

scnis pli vante. Estas re memojn 

inde, ke en Estonio estis eldo- 

nita la romano ..Mastro de Kob- 

oja“, kiu familiarigis la klas- 

ikulon de tiu popolo kun vasta 

leganta E-aŭditorio.

Jen do guste estas unu el la 

agadkampoj por E-^urnalismo.Ak- 

tivado en ĝi samtempe akcelas 

iniciatojn de U>n?SKO kaj prezen- 

tos al ciu E—Ĵurnalisto eblecon 

dislegigi en E-vesto la kultur- 

ajn trezorojn de sia nacia sto- 

ko. Iliaj tradukoj de respekti- 

vaj verkoj, biografiaj notoj, 

priskriboj kaj aliaj materialoj
A

ĉiam estas avide legataj kaj de- 

monstras la nesepareblan ligon 

inter naciaj kaj iliaj interna- 

ciaj transdonoj en E-formo.

Precipe por ĵurnalistoj estas 

interesaj ne okazintaj celebra- 

doj, sed okazontaj. Ili tiam po- 

vas gustatempe partopreni kaj 

publikigi la koncernajn materi- 

alojn eble ec sinkrone kun la 

naciaj presorganoj. Tiel, ekze- 

mple, post du jaroj lai! UNESKO 

decido estas celebrataj du kla- 
sikuloj de belorusa beletro : 

Jakub Kolas kaj Janka Kupala. 

Ambaŭ havos siajn centjarajn ju- 

bileojn. Por konatigi al „IJA. 

legantojn kun ties verkoj, ni 

donas versaĵojn de Janka Kupala. 

Kaj biografiajn Bkizojn pri ili 

same kiel pli da verkoj de la 

ambaŭ ni atendas de belorusaj 

ĵurnalistoj kaj literatoroj.

N.Danovskij



'•IA AGADO POR ESPERANTO KAJ TEJA EN EGIPTIO

Kiam oni reelektis min vicprezidanto de TEJA (en Varna, 

63 UK 1978) oni donis al mi taskon esti peranto de la voja- 

goj de TEJA-membroj. Dum mia restado en mia hejmlando Egip- 

tio mi parolis kun la cefo de la eksterlanda fako por ĵurn- 

alistoj en Kairo, kiu diris al mi, ke la stata fako estas 

preta akcepti fremdlandajn ĵurnalistojn kaj arangi por ili 

necesajn vizitprogramojn.

Kutime oni vizitas Egiption vintre kaj printempe (nove- 

mbro - majo), kiam la vetero estas plej agrabla. Se iu kole- 

go deziras viziti Egiption, bonvolu kontaktigi kun mi (adre- 

so: d-ro Tadros Megalli, ce Ĵuzef Megalli, II, Heret Sayed 

Egiptio - Gaziret Nardan). Alitempe

D-8381 Rossbach, Unter-

Hasanen, Shubra, Kairo, 

de la jaro.mi estas en FR Germanio, 
grafendorf.

Dum mia restado en mia patrolando mi klopodis reorgani-. 

zi la Esperanto-movadon, kiu delonge stagnas. Mi faris kei- 

kajn prelegojn por civitanoj kaj junuloj, mi gvidis kurson 

ce YMKA (asocio de kristana junularo) kun 10 kursanoj. Ili
4

baldaŭ formos esperantistan grupon, kernon por restarigo de 

la E-movado en Egiptio. Mi aperigis kelkajn priesperantajn

artikolojn en diversaj gazetoj
Tadros Megalli
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DE LA MONDA PARLAMENTO DE LA POPOLOJ POR PACO

La popoloj en la tuta mondo estas profunde maltrankvi 

taj. La minaco de monda nuklea milito neniam ĝis nun estis 
sentata tiel akre, * ....

La kresko de la nuklea armilaro kaj la stokado de arsen-
• *

aloj de la morto atingis nekredeblan nivelon. La daŭrigo de 
tiu proceso starigas la homaron antaŭ la minaco esti neniigi- 
t a.

„La nova nuklea strategio* estas insida trompo por la po- 

poloj; oni provas ilin konvinki, ke estas ebla limigita aŬ 
loka nuklea milito, sen transformigo en generalan nuklean ka- 

tastrofon. Ni forĵetas kategorie tiun dangeran kaj malhuman- 
an doktrinon!

La popoloj en la tuta mondo, per abnegacia batalo, sukce- 

si8 malhelpi pli ol tri jardekojn la eksplodon de monda mili- 
to kaj faris tiom da klopodoj en la batalo por malarmado kaj 
sekurigo, ke ili ne volas estigi kunkulpuloj en tiuj projekt- 

oj. Ili insistas ĉesigi la kreskon de la armilaro, ĉesigi la 

tintadon de armiloj, ĉesigi la okazojn de agreso kaj milita 
ĉantaĝo, forigi la minacon de nuklea milito.

Ni apelacias al la racio kaj la sento pri respondeco de 
la politikaj kaj stataj agantoj, kaj alvokas la registarojn:

Rifuzu la novajn programojn de armado! Ĉesigu la produkt-
A

adon de ciuj specoj de armiloj por amasa detruado - raketnu- 
kleaj,neŭtronaj, ĥemiaj kaj ĉiuj aliaj! Reduktu la armilajn 
rezervojn! Malpermesu la nukleajn armilojn’ Traktadon! Alter- 
nativo ne ekzistas!

Ni turnas nin al ciuj, al kiuj la paco estas kara:
Hodiaŭ ne suficas esprimi maltrankviligon! Ne suficas si- 

gnali alarmon! La popoloj estas kapablaj defendi, la pacan ” 
kaj tio estas ties fundamenta rajto! Estas necese agi’

Ni haltigu tiujn, kiuj provas ĵeti la mondon en la abis- 
mon?Ni flankenlasu ĉion, kio dividas nin! Ni unuiĝu en la ba- 
talo por forigo de la minaco de nuklea milito.

Nia voco sonu kun eksterordinara forto!
(Aprobita de 2260 partoprenintoj en la Monda Parlamento 

Qe la Popoloj por Paco el 134 landoj kaj S. 100 internaciaj 

organizaĵoj) 24.IX.1980 SOFIO
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LA MONDA PARLAMENTODE LA POPOLOJ POR PaCO ~ FORUMO DE

LA GRANDAJ ESPEROJ

Fine de septembro 1980 la mal~ 

trankvilo de la homaro pri la 
vivo de nia planedo, super kiu 

ekpendis efektiva dangero, ve- 

ni cri s en Sofion, la cefurbo de 

Popola Respubliko Bulgario, la
/S 

kreantojn de la paco el ciuj 

anguloj de la terglobo por kun- 

sidi en la Unua Monda Parlamen- 

to de la Popoloj por Paco.
La Parlamento kunsidis kvin 

tagojn inter la 23-a kaj 27-a 

de septembro. Partoprenis 2°60 

delegitoj kaj gastoj el 134 1a- 

ndoj, reprezentantoj de divers- 

aj amasaj emanizaĵoj, de pli 

ol 330 politikaj partioj kaj mo- 

vadoj kaj de ICO internaciaj 

registaraj kaj neregistaraj or- 

ganizajoj; parlamentanoj, nunaj 

kaj eksaj ministroj, ‘jurnalist- 

oj, verkistoj, elstaraj figuroj 

de la kultiro kaj la scienco, 

eminentaj politikaj kaj sociaj 

agantoj, reprezentantoj de dive- 

rsaj religiaj kultoj. Inter la 

delegitaroj estis ankaŭ kvinme- 

mbra delegitaro de la Mondpaca 
Esperantista kovado (NEM). TEJO 

sendis al la Parlamento sian 
observanton.
6

Pro la graveco de la problem- 

oj, kiujn pridiskutis la Monda 

Parlamento de la Popoloj por Pa 

eo, pro la akceptitaj decidoj 

kaj dokumentoj, pro gria repre- 

zenteco la Parlamento estis 
plenrajte karakterizita kiel 

„eksterordinara evento en la 

vivo de nia planedo".

La MPPP estis malfermita de 

la prezidanto de Bulgara Nacia 

Prepara Komitato Penco Kubadin- 

ski, prezidanto de Nacia Konsi- 

Tantaro de Patrolanda Fronto.

Proponinte de li la delegitoj 

elektis unuanime kiel prezidan-

ton de la Parlamento la Prezi- 

danton de la Londa Packonsilio

Romesh Chandra.

Akceptita tre rire, per long- 

daŭraj aplaŭdoj, la Prezidanto 

de la Ŝtata Konsilio de PR Bul- 

gario Todor Jivkov faris gran- 

dan paroladon.
Emocian paroladon faris Rom- 

esh Chandra, kiu esprimis kon- 

vinkon, ke la Parlamento ella- 

boros efikan agadprogramon por 

prevento de nuklea milito. Emfa- 

zante la kreskon de la konkura-



do en la armado kaj la militan en la armado kaj la militdange-
psikozon, li apelaciis al la po- 

poloj ekstari kontraŭ „la nova 

nuklea strategio", kontraŭ la 

dislokigo de novaj nukleaj ar 

miloj en Okcidenta Eŭropo,

S-ro Muafak Alaf - speciala 

sendito de la generala Sekreta- 

rio de UN Kurt Valdheim, voc-

l.egis  mesaĝon de li al la Par- 

lamento.
La Parlamenton salutis per 

mesaĝoj pli ol dudek statestr- 

oj kaj ĉefoj de registaroj.

Por ebligi al kiom eble pli 

granda nombro de delegitoj es 

primi siajn starpunktojn pri 
diversaj demandoj, la diskutoj 

okazis en kelkaj niveloj: en 

plenkunsidoj, en tri forumoj, 

en naŭ komisionoj, ses labor- 

grupoj kaj sep „rondaj tabloj" 

kun partopreno de sindikataj 
agantoj, reprezentantoj de vir-

Inaj organizaĵoj, agantoj de la 

kulturo, edukado kaj scienco, 
ĵurnalistoj, religiaj agantoj, 

parlamentanoj, junuloj kaj stu- 

dentoj. Tiu maniero de organi- 

zado de la laboro estis plia 

pruvo pri la larga demokrateco 

de la sofia renkontigo.

La temoj por diskutado en la 
tri forumoj estis la konkurado 

ro, ilia influo sur la batalo 

por malarmado kaj malstreĉiĝo, 

por nacia sendependeco kaj nova 

internacia ekonomia ordo, por 
socia progreso. Okazis ankaŭ in- 

formado pri malobservo de la 
homaj rajtoj kaj pri krimoj kon- 
traŬ la homaro.

*

Malgraŭ la larĝa gamo de nu- 

anooj de la pensoj,’ esprimitaj 

en la kunsidoj de la laboraj 

organoj, ili ciuj havis komunan 

cefkonkludon: „la popoloj devas 

unuigi siajn fortojn por rezis- 

ti al la militincitantoj".

Grupo da partoprenantoj en la

Parlamento, specialistoj pri 

militaj demandoj, prezentis si- 

an memorandon pri Direktivo No. 

59 de la usona prezidento Car- 

ter. Ili substrekis, ke la di- 

rektivo, proklamanta fidon al 

^limigita strategia milito" ab 

rupte pligrandigas la eblecon 

de reale nelimigebla nuklea kon'* 

flikto kun ciuj giaj katastrof- 

aj postsekvoj.

•j

En duflanka pridiskutado jaa- 

rtoprenis centoj da delegitoj . 

Ciu forumo esprimis sian opin- 
ion en speciala rezolucio. En 

konciza formo ciuj taskoj estis 

formulitaj ankaŭ en du tre gra- 



vaj dokumentoj - Alvoko kaj

Ĉarto de la Monda Parlamento de 

la Popoloj por Paco.

La du fundamentaj dokumentoj 

de la monda forumo estas pasia 

alvoko al ciuj homoj kun bona 

volo aktivigi sian batalon por 

malstreĉiĝo, kontraS la planadoj 

preparado kaj malbrido de miIi- 

to, kontraŭ la armadkonkurado, 

por urĝa ratifiko kaj plenumo 

de la Kontrakto SALT- 2, por 

senprokrastaj interkontraktoj 
nri la mezdistanca nuklea armi- u.
Io, por malfondo de ciuj milit- 

alianco j, inkluzivante la sam- 

tempan malfondon de NATO kaj la 

Organizaĵo de la Varsovia Kon- 

t,rakto, por likvido de ciuj fre- 

mlandaj militbazoj, por trans- 

formo de 1981 jaro en jaron de
decida ofensivo fare de la for- 

toj de 1’paoo.

Kiel potenca akordo sonas la 

vortoj de la Ĉartos „La milito 
ne estas neevitebla! La paco 

povas esti konservita kaj fir- 
migita!“

Kortuŝa momento en la plen-

ndpartoj, kiuj kolektiĝis en 

Sofio por celebri la unuan dat-

revenon de la Internacia Infana 

Asembleo ^Standardo de la Paco", 
okazinta en Sofio en 1979. Ili 

venis en la Parlamenton por re- 
nkontiĝi kun la patrinoj kaj la

patroj, por esprimi la pensojn 
kaj la sentojn, la malĝojon, la 

maltrankvilon kaj la esperojn

de 2ailĴardo^ da infanoj de la 

planedo. Suzane Kavan el A&st- 

rio voĉlegis la Leteron-Alvokon 
de la infanoj-partoprenintoj en 

la Internacia Infana Asembleo

„Standardo de la Paco* al la 

infanoj de la tuta mondo kaj

pere de UNO al la tuta homaro.

Roinesh Chandra akceptis kun 

emocio tiun ci rimarkindan rne- 

saĝon de la infanoj kaj ĵuris 

je la nomo de la Monda Parlam- 
ento: „Ni kreos mondon, en kiu 

ec ne unu infano mortos pro mai* 

sato aŭ milito!%

150 fremdlandaj kaj ĉirkaŭ

350 bulgaraj ĵurnalistoj, akreti 

titaj ce la gazetara centro,ob-

servis kaj spegulis IA laboron

kunsido de la Parlamento en la de la Parlamento.
lasta tago de ;ia laboro estis Dimitro Nagiev - publi-♦4

la vizito de infanoj•reprezen- 

tantoj de 8 landoj el ciuj mo-
cisto, delegito de la Parla 
mento.



Jumali stiko kaj Paco

RONDA TABLO* DE ĴURNALISTOJ

En la kadro de la Monda Parlamento de la Popoloj por Paco

„ronda tablo* Ĵurnalistoj de ciuj kontinen

toj por pridiskuti problemojn de la informado, lige kun la

r«4

monda movado de la adeptoj de paca kunvivado de statoj kun

malsamaj sociaj sistemoj.

La kunsidon
A

malfermis Veselin Josifov, prezidanto de la

Unuigo de Bulgaraj Ĵurnalistoj kaj redaktoro de semajna gaz- 

eto ^Antenoj*. Li voĉlegis deklaron por estigo de Internacia 

Komitato por Defendo de la Ĵurnalistaj Rajtoj. Oni proponis 

kunvoki en Bulgario dum 1981 mondan forumon por pridiskuti

konsekvencan protekton de la rajtoj kaj la vivinteresoj de

ĵurnalistoj batalantaj por paco, demokratio kaj socia progre-
so.

La konversacion partoprenis ĵurnalistoj el Belgio, Grand-

britio, Kubo, Hindio, Zimbabve, Mongolio, Sudafri-

Pollando kaj pluraj aliaj landoj. >*4Oni evidentigis, ke la

grandaj monopoloj direktas kaj manipulas la publikan opinion.



Ja nur ili havas eblecon eldoni gazetojn en milionaj eldon- 

kvanto j, ankaŭ en iliaj manoj trovigas la radiostacioj kaj la 

televizioj.

En pluraj landoj la civitanoj ne estas guste informitaj, 

fo kolegcj-ĵurnalistoj ne scias pri gravaj eventoj kaj pac- 

iniciativoj. En iuj landoj la publika opinio formigas sub la 

konstanta, persista, kontinua influo de trompa retrograda in- 

formado.
Pro tio la progresemaj ĵurnalistoj devas unuigi siajn 

klopodojn por disvastigo de la vero, por senmaskigo de la ma- 
hlnacioj fare de la reakciaj rondoj, por prava informado pri 

la pacbatalo, pri sincera strebado al malarmado kaj konservo 

de la paco. Vielin Oljanov

^efredaktoro de revuo „Paco“

LA 70-JARIĜO DE ITI KOLA ALEKSI EV

e
La sofiaj esperantistoj celebris la 25-an de septembro J.p 

70-jaran jubileon de nia elstara esperantisto kaj ĵurnalisto 

Nikola Aleksiev. En speciala solena kunveno oni raportis pri 

lia multflanka personeco kaj lia aktiva laboro kiel socialan- 

to, ĵurnalisto kaj esperantisto. Aleksiev estis salutita de 

multaj reprezentantoj de E-estraroj kaj societoj, kaj speci- 

alan gratulleteron Aleksiev ricevis de la prezidanto de la 

Ŝtata Soveto Todor Jivkov okaze de lia 70-jarigo kaj honorigo 

per la alta titolo „Heroo de la Socialisma Laboro" pro lia 

aktiva partopreno en la batalo kontra® la fasismo kaj en la 

konstruado de socialismo.

La redakcio de ^Internacia Jurnalisto" varme gratuite ni- 

an jubileulon kaj meritan kolegon kaj bondeziras al li firman 

sanon, feliĉan kaj longdauran aktivecon en nia nobla esperan-



SPORTO KAJ PACO

Pri la sportaj arangoj inte- 
resigas tute nature la sporti- 

stoj mem. Ili verve atendas kaj 

poste pasie pridiskutas la re- - 

zultojn de la sportludoj. Tamen 

la Olimpikaj Ludoj provokis ne- 

ordinare grandan intereson an- 

kal inter plej vastaj publikaj 

rondoj de nesportistoj. Precipe 

ci jare ni estis atestantoj de 

eksterordinara intereso al la 

Olimpikaj Ludoj, kiuj okazis en 

Moskvo.
La cefa kaŭzo de tiu fenomeno 

estis la negativa rilato de iuj 

medioj al la organizado de la

taj de 1 devigaj postuloj pri

normala organizado de la Olimp- 

ikaj Ludoj. Ĉe tiu severa kont- 

rolado oni trovis nenian prete- 

kston por esti malkontenta. Tu- 

te kontraŭe - la organizado de 

tiuj Olimpikaj Ludoj atingis al- 

tan nivelon, rekonitan de ciuj 

spo4*taj specialistoj kaj parto 

prenintoj.

La Internacia Olimpika Komi- 

tato kaj ciuj naciaj olimpikaj 

komitatoj longe kaj insiste pe- 

tis, ke oni ne faru provon pri

Olimpiko nome en Moskvo. Iuj po- bojkoto. El tio nenio bona se-

li tikaj rondoj enportis la poli- 

tikon en la sporton, malgraŭ Jte 

la sportarangoj servas al la

kvos.

La sportatingaJoj en Moskvo

estis antaŭviditaj kiel tre ait*

sportaj idealoj de la sportema 

junularo el statoj kun diferen- 

nivelaj - la bojkoto ne povus 

sangi tion. Sed gi grave povus

caj polikikaj sistemoj. malutili al la normala agado de

La O±impiko en Moskvo estis 

organizita konforme al la deci- 

doj de la Internacia Olimpika 

Komitato, kiu sisteme kontrolis 

pri la plenumado de la formuli- 

la internacia sporta movado, ki* 

es cefa slogano havas paceman 

karakteron. Tio estas esprima- 

ta ec en la olimpika himno de 

la fondinto de 1'moderna olimpa 

lka movado: „nHo,sporto, vi es- 
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tas paco!“ La tusitaj de la boj- 

koto sportistoj brue esprimis 

sian malkontenton pri la bojko- 

to, ĉar gi forprenis al ili la 

eblecon «^nifesti siajn kvali- 

tojn de elstaraj majstroj. Oni 

rrave konstatis, ke tio estas -u *

senprecedenca piedpremado de la 

plej legitimaj rajtoj de la spo- 

rtistoj, kiuj dum multaj jaroj 

strebis atingi tian nivelon, ke 

povu inde prezenti sian majst- 

recon kaj sian landon en la pre- 

stigaj olimpikaj ludoj.

Kaj jen la rezultoj.

La olimpikaj ludoj en Moskvo 

pasis emfaze altnivele. Ili no- 

tis en ciu sportdisciplino su- 

perajn atingaĵojn. La parto- 

prenantoj kaj la milionaj gas- 

toj el diversaj landoj (anka’ 

el tiuj, kiuj bojkotis la lud- 

ojn) ricevis neforgeseblajn im- 

presojn. Oni nur povas bedaŭri, 

ke la publiko en tiuj landoj ne

Niaj kolegoj-jurnalistoj el 

la gazetaro kaj televido pekis 

kontraŭ sian profesian devon 

prezenti objektivan kaj honestaj 

informadon al ia homoj, kiuj pa— 

ĝis la koston de la gazetaro 

kaj la starigitajn tarifojn por 

utiligo de radio-kaj televidaj 

aparatoj.

Tiamaniere malaltigas en

okuloj de la vasta publiko la 

aŭtoritato de la rimedoj por am- 

asa informado.
A

Mi ceestis la Olimpiadon en

Moskvo kaj havas proprajn imp- 

resojn. Mi neniam forgesos la 

pozitivajn emociojn, kiujn ri- 

cevis mi kun milionoj -da ceest- 

antoj el ciuj kvin kontinentoj.

Kiel jurnalisto mi estas ege 

kontenta, ke la organizantoj de 

la Olimpiado, frunte kun la In- 

ternacia Olimpika Komitato, re- 

stis fidelaj al justa afero de 

la monda paco, al kiu servas la 

internaciaj sportkonkuroj je ol*

povis utiligi sian rajton ricevi uj niveloj, des pli je olimpi-

rican kaj objektivan informadon

pri la unika sporta kaj kultura 

programo de tiuj olimpikaj lu-

NIKOLA ALEKSIEV, 
ĵurnalista veterano, kava- 
liro de la honordiplomo 
kaj medalo „Julius Puoik«

de la Internacia 0 rgan!za-



EL LA STOKHOLMA KONGRESA REZOLUCIO

time havas siajn lingvajn di

notante, ke la celoj de Unuig- 
intaj Nacioj, lali la Artikolo 

1 de gia Ĉarto, inkluzivas re- 

ali gon de internacia kunlabor- 
ado „pcr solvi internaciajn pro- 

blemojn de ekonomia, socia, kni - 

tura avi humaneca karaktero kaj 

por antaŭenigi kaj Btimuli la 

respekton al homaj rajtoj kaj 

al fundamentaj liberecoj por 

ciuj sen distingo de raso, sek- 

so, lingvo al religio*, kaj k«
similaj princi animas la Un-

iversalan Deklaracion de Homaj 

Rajtoj kaj postajn internaciajn

mensiojn;

S. tamen anka! diskriminacio

surbaze de lingvo estas kla- 
re distingebla kiel aparta 
problemo, kiu estas ofte kon 

fuzata kun rasa/etna diskri- 

minaclo sed efektive havas 
siajn unikajn ecojn;

3. okazas lingva diskriminacio, 

se el du grupoj havantaj mai 

samajn proprajn lingvojn, la 
unua devas lerni kaj uzi lin 

gvon de la dua, dum la dua 

ne bezonas lerni la lingvon 
de la unua;

lingve diskriminiciataj

homrajtajn aktojn; memorigante 
pri la agado de Unuiĝintaj Nac- 

ioj en la Jardeko de Luktado 

por Forigo de Ĉiuj Formoj de Ra- 

sismo kaj Rasa Diskriminacio, 
kaj pri la laboro de Universala

c

Esperanto-Asocio en ties kadro, 

priskribita en la laborplano 

pri la Jardeko akceptita de la 

as esti ne nur lingvaj minl- 
oritatoj interne de la sta- 
toj, sed en monda kadro an- 
ka3 sendependaj nacioj kaj 
ŝtatoj;

lingvan diskriminacion prak- 

tikas tiu, kiu uzas sian pr» 
pran lingvon por ciuj konta- 

ktoj kun alilingvanoj, tiel 
devigante ilin uzi tiun lin-

Asooio en 1974; 

konstatas, ke 

1» la problemo de diskriminacio

surbaze de lin yo estas in
time ligita al aliaj specoj 
de diskriminacio, kaj ke tiuj 

specoj de diskriminacio ku-

6. lingvan diskriminacion sufe- 

ras tiu, kiu estas devigata 
de alia popolo uzi ties pro- 
pran lingvon en difinitaj 

sferoj de la vivo (ekzemple 

en edukado, en la profesio, 



* w

a t e n t i gas, ke en inter- 
na lingva politiko de interna- 

ciaj organizoj la utiligo de 

Esperanto prezentas nepre prak- 

tikan rimedon por forigi la dis- 

kriminaeion surbaze de lingvo 

kaj por faciligi egalecajn kon-
A 

taktojn inter la diversaj stato)- 

mernbro j;
alvokas alla diversaj 

ŝtatoj kaj internaciaj organiz- 

oj, ke ili serioze lraj science 

esplori la atingojn kaj potenc- 

ialon de la Internacia Lingvo 

Esperanto kiel rimedo de inter- 

nacia komunikiĝo cele al reali-
A

go de la principoj de la Ĉarto 

de UN, la Universala Deklaracio 

de Homaj Rajtoj kaj aliaj inter- 

nacia j aktoj.

LEGEMA POPOLO EN NORVEGIO

La norvega popolo estas tre Ie 
gema. LaŬ la statistiko la nor- 

vega gazetaro en 1979 havis pli 

grandan kreskon de eldonnombro
• ' •

kompare kun la pasintaj jaroj.
A

Kompare kun 1978 gia kresko es- 

tis La meza tutlanda el-

donnombro de la gazetaro jam es- 

tas pli ol 2,200,000.

La stata subvencio por la

BONVOLU PAGI LA MEMBROKOTIZON

Gekolegoj, la Estraro petas tre 

ege ciujn vin: tuj sendu vian me-
mbrokotizon(l,5 dolaroj, 2 bulg.

levoj aŬ la egalvaloron en via 

nacia mono) por la nuna 1980 jaro.
La monon sendu la)! viaj ebloj 

al la prezidanto Thormodsen, aŭ 
al la vicprezidanto Esperov, aŭ al 

la sekretario-kasisto Pino Febris,

Pagu ankaŭ por 1978 j.

Iliaj adresoj estas sur p.%1

taro varias de 15 milionoj

82 milionoj da kronoj. Entute 20 e •kolaĝoj! Bonvolu sciigi al
gazetoj estas subvenciataj per

Pli ol unu miliono da kronoj. En 

Norvegio aperas proksimume 160 

gazetoj. Ol.Tor.

"Int.Jurnali sto" viajn gustajn ad

adresojn. Varbu novajn membro-

ĵ n k aj abon an toj n

14



PRI LA DISKRIMINACIO

EL LA INAUGURA PAROLADO DE D-RO JOHN C.WELLS EN STOKHOLK'—

Diskriminacio - jen temo ak-

tuala. Laŭmoda vorto, laŭmoda 
koncepto, tamen malnova fenome-

no. Certe ekzistis diskrimina
cio, kiel fakto, longe antaŭ ol

kreigis la vorto ^diskriminacio*

Kio gi estas? Jen unu el la

demandoj, kiujn ni provos sol^i 

en la daŭro de la nuna semajno.

Skize kaj enkonduke, oni povas

diri, ke diskriminacio estas si* 

sterne maljusta konduto kontraŭ

iu difinita homgrupo, Diskrimi- 

nacii kontraŭ iu socia grupo 

estas rifuzi al gi rajtojn ega- 

lajn al tiuj, kiujn guas aliaj

sociaj grupoj.
Se oni malpermesas al nigrulo 

uzi la saman aŭtobuson aŬ eduk- 

igi en la sama lernejo kiel bla^

rikulo, tio estas rasa diskrimi- 
nacio. Se oni tiel arangas, ke

la superaj postenoj en iu kom- 

panio aŬ industria entrepreno 

estas okupataj de viroj, sed ke 

difinitaj malsuperaj postenoj 

estas okupataj de virinoj, aŭ.

pli draste: se 

virinojn socie 

duoj.n, sed kiel

oni traktas la 

ne kiel indi vi - 

apartenajojn aŬ

posedaĵojn de la viroj, tio es- 

tas kontraŬvirina diskriminacio. 

Se tiel okazas, ke la ŝtatanoj 

de iuj landoj estas prosperaj, 

havas sufleon por manĝi, havas 

logejon, vivas en (relativa)

lukso, dum la anoj de aliaj
•

statoj malprosperas, malsatas, 

logas mizere, ne konas lukson, 

tio estas rezulto de internacia 

ekonomia diskriminacio.

Ekzistas ankaŭ multaj aliaj 

specoj de diskriminacio.

LA REDAKCIO DE «INTERNACIA JURNALISTO® ATENDAS 
VIAJN KONTRIBUAĴOJN, KARAJ TEĴANOJ, NE PROKRASTU! 
LA REDAKCIO BEZONAS ĈIUSPECAJN MATERIALOJN-ĴURNAL-

ISTAJN ARTIKOLOJN, ESEOJN, RAKONTOJN, VERSAĴOJN
HUMURAĴOJN, KARIKATUROJN ktp. SPECIALE NI TURNAS

NIN POR PLI AKTIVA KUNLABORADO AL LA KOLEGOJ EL

OKCIDENTAJ KAJ ALIAJ LANDOJ.



KUNSIDO DE LA ESTRARO DE TEJA

En la kadro de 64-a UK en Lucerno ne estis enprogramita

ĵurnalista kunveno. Tial okazis nur kunsido de estraranoj. 

Partoprenis: la prezidanto de TEĴA s-ro Olav Thormodsen el

Norvegio, s-ro Tadros Megalli el Egiptio (vivanta nun en G-FR), 

la redaktoro ^Internacia Ĵurnalisto" (organo de TEJA) Min-

ko Conkovski kaj Nikola Aleksiev, merita bulgara ĵurnalisto - 

honora prezidanto de MEM. (Sfi Stokholmo tamen kunsido ne okazis)

La partoprenintoj interŝanĝis opiniojn lige kun la antaŬ- 

starantaj taskoj de TEJA surbaze de la rezolucio de gia lasta 

fakkunveno en Varna kongreso. Ili venis al jenaj konkludoj:

1) La decidoj de Varna daŭre restas validaj kaj oni labo- 

ru pri ties realigo.

2) Estas necese fiksi la nombron de la efektivaj membroj, 

ĉar el 300 membroj ne oiuj pagis sian membrokotizon.

3) La membrokotizo estu pagata nur al la adresoj de la es- 

traranoj Thormodsen, Fabris kaj Keremidciev (vidu ili- 

ajn adresojn sur p.XI ) kaj, se necese, al aliaj teĵan- 
oj, difinitaj de TEĴA-estraro.

4. Necesa estas dissendo de speciala cirkulero al la mem- 

broj pri la urĝa ordigo de la membrokotizpago.
5) La redakcio de ^Internacia Ĵurnalisto” aranĝu intersan- 

gon de nacilingvaj gazetoj.

De dekstre maldekstran: 0.Thormodsen, N.Aleksiev,

T.Megalli kaj M.Conkovski



KORO DE POEZIO
( Fablo)

Poeton kritikis skribisto 
Kun arda kaj akra sevet’, 
Kopiis damaĝojn sur listo 
Pri ciu trakirita liter’.

Skribistoj respektas perfekte 
Memdignon de ciu streket’,
A

Cu kline skribita, cu-rekte,.. 
Por multaj gi. astas sekret’!

uPoet’ ne distingas naive
Gravecon laŭ ci-supre de 1’ 
Statuto, sen kiu senviva 
Farigas versato pelmel».

En kio ja kor’ poezia?
Litera nur danco kaj lud’. 
Kaj plu absolute nenio?" 
Skribista sigelis konklud’...

Poet’ ekridetas kompate
Al la inkanima kritik*, 
Kaj hastis al nove verkata 
Versaĵo - linloga lirik’.

La kancelarian saĝulon 
Emigi al fajnoj de art’ - 
Samsencas variol-inokulon
Al fost’ telegrafa sur strat’.

N. Danoveki j

TRA LA E-GAZETARO

„BTJLETINa de Hispana E-Fede rae -

io. Sub titolo „La virino en de 

fendo de la paco, en defendo de 

la vivo" s-ano F.Olivan inter- 

alie skribas:

nMi estas konvinkita, ke la 

simpla fakto esti esperantisto 

ne aljuĝas al ni la titolon pao- 

batalanto kaj konscia samtempe 

la celo de d-ro Zamenhof akiros 

veran efikon nur en paco kaj la 

frateco de la popoloj.

Al la paco kaj al la milito 

neniu povas resti neŭtrala, ec 

se li deziras tion sincere. Per 

pasiva kondamno de la milito 

oni ne povas haltigi la milit- 

instigantojn. Nenio estas gra- 

nda ofero en la batalo por la 

paco. Pli bone aktiva en la 

pacbatalo, ol pasiva en la ato- 

menergio!"

(„BOLETIN« n-ro 233 - 234)

IVAN KEREMIDCIEV-ESPEROV 70-JARAĜA

En la fino de proksima decembro la konata bulgara ĵurnal- 

isto , unu el la longjaraj gvidantoj de TEĴA, ĉefredaktoro de 

^nternacia Jurnalisto" atingos la agon de 70 jaroj. Labor- 

kapabla kaj aktiva persono, li daŭre partoprenas la landan



INTERNACIAJ ĴURNALISTAJ RIPOZDOMOJ

Kun la helpo de Internacia 

Ĵurnalista Organizo kaj la ak- 

tiva laboro de Bulgara Jurnal- 

ista Asocio en daŭro de dek 

monatoj oni konstruis la unuan 

ripozdomon.

Ĝin oni inaŭguris en julio 

1959. Apud tiu domo oni kons- 

truis alian domon, pli altan 

kaj komfortan. Ambaŭ domoj es- 

tas sur la bela, pitoreska mar- 

bordo apud Varna, Bulgario.

Centoj da Ĵurnalistoj ciujare 

venas el la tuta mondo ripozi 

kaj amuzigi. Okaze de la 20-a
«K 

jubileo de tiu carma ‘ĵurnalista 
ripozejo IJO eldonis rice ilu- 

stritan 48-pagan grandformatan 
prospekton kun tre interesaj

materialoj pri la Nigramara bo- 

rdo, pri la domoj mem, rememoroj 

kaj aliaj materialoj de elstar- 

aj bulgaraj , ĉeĥoslovakaj, poi- 

landaj, sovetuniaj, vjetnamaj k. 

a. ĵurnalistoj.

AL LA MALNOVAJ REPREZENTANTOJ DE TEJA

En la sistemo de nia TEJA-gvidantaro tre utilan organizan 

rolon en la pasinteco ludis niaj reprezentantoj en apartaj la- 

ndoj de la mondo, kie ekzistis kelkaj regulaj membroj de nia 

asocio. La estraro de TEJA petas siajn malnovajn reprezentan- 
tojn ree okupi siajn postenojn helpe al la estraro. Estus bone 

se ili tuj informos la estraron kaj la redakcion de „I.J.“ pri 

sia konsento helpi nin. La afero estas serioza, ni esperas, ke 

vi volonte proponos sin mem, informante nin pri tio kaj pri



JARKUNVENO DE LA SEKCIO DE LA ĴURNALISTOJ-ESPERANTISTOJ

ĈE BULGARA ESPERANTISTA ASOCIO

La 13-an de julio 1980 en la kadro de la 40-a jubilea kon-

greso de bulgaraj esperantistoj en Plovdiv okazis la jarkunve-

Ivan Ke remideiev-Esperov, vicprezidanto de Tutmonda Esperantis- 

ta Ĵurnalista Asocio kaj ĉefredaktoro de «Internacia Jurnalis-

to«. Li informis, ke la organiza stato de la sekcio ne esta bo

na, kaj speciale gi ekstagnis dum la unujara neapero de la or

gano de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio. Li parolis anr 

kau pri iuj ne bonaj kondicoj en la redaktado kaj aperado de

„Int.Jurnalisto0. Estas necesa pli favora rilato al la aperigo

de la organo kaj pli proksima helpo al ia redakoio

En la diskutado partoprenis pluraj kolegoj. La elstara bul-

gara ĵurnalisto Nikola Aleksiev apogis la eldiron de Esperov

kaj tusis la demandon pri asekuro de monrimedoj por regula ap-

erigo de nia organo kaj pi*i plifortigo de la redakta komitato 
de „I.Ĵ.«

Necesa estas - substrekis li - regula helpo al la cefreda-

ktoro. La bulgaraj kaj speciale la sofiaj ĵurnalistoj subtenis

materiale la aperigon de la organo, sed oni devas regule kole- 

kti la abonkotizojn (membrokotizojn).

’ La prezidanto de BEA Uristo Gorov diris, ke la CE prizor- 

gos la problemon pri la helpo en la eldonado de „I.Ĵ.“. Tiu- 

rilate oni devas turni sin al la Asocio de Bulgaraj Jurnalis- 

toj.
Pri la samaj demandoj kaj problemoj parolib ankaŭ Petar 

Vlasev el Karlovo, Dimo Truduljubov el Jambol, N.Nikolov el



Post la disketoj estis elektita estraro de la sekcio: Ni- 

kola Aleksiev, Ivan Esperov, Haim Levi, ing. Pavel Elenov kaj 

Pimo Truduljubov. Kiel ĉefredaktoro de „I.3« restas ĵ
van Fs- 

perov kun kunredaktoroj Nikola Aleksiev kaj Krastju Karucin.

Fine la ĉefredaktoro dankis al la ĉeestantoj nro ilia fa- 

vora rilato al la ĵurnalista sekcio ce BEA kaj al TEJA uaj 

pro ilia preteco apogi en la laboro la redaktorojn de „Inter-
A A

nacia Jurnalisto6'. La ĉeestantoj kun gojo renkontis la sciig- 

on de la ĉefredaktoro Esperov, ke n-ro I-E (duobla) lQ80 de 

la organo aperos en decembro j.k.

Dimo Truduljubov

La rajto de komunikado - laŭ _-.    - .. — — - - —— — _ —   —

la artikolo lq de la Deklaracio 

de Homaj Bajtoj:

„Ciu havas rajton je libereco
z\

do opinio kaj esprimade; ci tiu 

rajto inkluzivas la liberecon 

havi opiniojn sen interveno de 

aliaj, kaj la rajton peti, ric- 

evi kaj havigi informojn kaj 

ideojn per kiu ajn rimedo kaj 

senkonsidere pri la landlimoj."

Deziras kunlaboradi

La kolegino (verkistino kaj 

'jurnalistino, B-membro-neprofe- 

sia) Gisela Fekec, 35 jara, kun- 

laboras al la redakcio de „Lum- 

turo" - speciala teknika-scienca 

magazino miniatura. Si koektas 

informojn, sciigojn ktp. por 

^Lumturo" kaj reciproke sendas 

similajn materialojn. Krome, 

s-ino Fekec laboras aktive en

Al niaj membroj kaj abonantoj

Pro nedependaj de la redakcio 
de „IJ* kaŭzoj la revuo ne povia 

aperi regule. Ni petas pardonon. 

Nun la kondicoj plibonigis kaj 

nia organo ree komencas aperadi 

regule.

la kadro de IPAK (Informa-Propa

ganda Agad-Komitato) de UHJ (Uni-

versala Faka Unuigo).
Bv. afranki viajn leterojn al 

si per belaj p.m. Adreso: Gizella 

Fekec, 1115 Budapest,Sarboga rdi

ut. 19, Hungario



GAZETOJ KAJ LIBROJ PRI ĴURNALISMO

«Unuigo de la plumo, mikrofo- Rimedoj de komunikado kaj
• - — ...................... * * - • - —- ”

no ^j_telekamero“ kaj B Tele vi- klasbatalo» - npdak+.fl+.fl d7 Ar- 

do kaj spektanto» de B. Hele- mand Matetelart kaĵ Set Sigel-
. ’ s

mendik. laub. La redaktoroj kolektis

Tiuj libroj estas eldonitaj de 120 materialojn pri la teorio

wMisal" (Penso).

Interesa estas ankaŭ la libro 

de Kirli Nesev „Problemoj de la 

ĵurnalista etiko".

En dua eldono aperis la libro 

de Dimitar Georgiev „RegiBorado 

de la gazeto", kompletigita. 

Profesia kodo de la ĵurnalisto

kaj praktiko de progresemaj aŬ- 

toroj, aperintaj en pli ol 50 

landoj dum la XIX-a jaroento 

ĝis nun. Tiu libro es-tas la un- 

ua voIvmo de la duvoluma verko, 

, eldonita de la Internacia Esp-

lor-Scienca Centro pri la pro- 

blemoj de la amasa informado.

Negranda libreto, tusanta gra-
Nova ĵurnalista bulteno

vajn momentojn de la ĵurnalista 

laboro kaj konduto. Temas pri 

kodigo de la fundamentaj etikaj 

principoj, gvidantaj la ĵumal- 

istojn en ilia profesia laboro.

La libreton redaktis la finna 

Jurnalisto Lars Bruun. Broŝur- 

ita, 127 pagoj, en angla lingvo.

La redakcio de wInt.Jumalis- 

tCpetas la kunlaborantojn de 

nia organo skribi siajn materi- 

alojn nur sur unu pago de la fo 

lio kaj ilustri ilin, se necese 

per fotoj., bildoj k.a.
I

)

La Sciencesplora centro pri 

ĵurnalistiko ce Bulgara Jŭrna- 

lista Asocio dum 1980 aperigas
bultenon wProblemoj de la nun- 

tempa ĵurnalistiko" .*Per 6 bro- 

suroj la bulteno informas la 

ĵurnalistojn, la kulturagantojn 

kaj la studentojn pri ĵurnali 

stika scienca penso kaj

landa kaj eksterlanda praktiko.

^Majstreco de ĵurnalisto" - 

kolektiva monografio de sovetaj 

esploristoj. Gi tusas la proble 

mojn pri la ideaj kaj metodolo- 

giaj bazoj de la Ĵurnalista ver- 

ko.



estraro_ PZL teĵa

Prezidanto - Olav Thormodsen, 

box 59, 5501 Haugesund, Norvegio

Vicprezidantoj - Ivan Keremid- 

ĉiev-Esperov, kv.„Borovo“ hi,219 

B, IGLO Sofia, Bulgario. (Li es- 
t n s ar. al ĉefredaktoro de „In- 
tornacia Ĵurnalisto".

- Tadros Metalli, D-8381 Ross- 

bach, Untergrafendorf, F.R. Ger- 
manio.

- Nikolaj Danovskij, 226014 
Riga 14, ul.0Ostrovskogo" 4-4 A, 
Sovetunio.

- Ĝenerala sekretario ^aj ka- 

sisto
- Pino Febris, Borgo Rossano 5, 

Uittadella,(Padova), Italio.
ĥ.embro-estrarano j : s-ino Anna 

Brennan, Nieve Binemreg 176 
ML-3015,BJ Rotterdnm, Nederlando.

-A.W.Thomson, Anglio (adreso 
ne kompleta).

- Poneo Ĥitrov, 1000 Sofia, ul. 
..Ila Isparuh '2, Bulgario.

* -.vaj e 1 roj .3e TEJA

- Elmar Ratassepp, 202500 Valga 
Komsomoli 3-1, USSR, Estona SSR

- S-ino Si zei1a Fekec (B-mem-

19, Hungario.
- Gabor Koloszar, ’.’osonmagyar- 

ovar, Mora Ferenc lakotelep A/10 
9200 Hungario.

- Robert Castelo (B-membro) 
C.Alziuaret 2, Andorra la Vella 
(velis d, andorra, Pirineoj), 
22

Andorra.
- S-ino Julia Tonkin, 35 Violet 

Lane, Lansdoime PA 19050 ,USA,
- Jocza Tiberio1, redaktor, 

Redakcio „Megyoi Tukor"
R_4noo Sfintu Gheorghe, Str. 
Presei OR S/A, Rumanio.

Nia pdsto

- Anna Brennan. UEA.,Roterdam, 
La redakcio de .,T,Ĵ. “ ree petas 
kaj ripetas: ni atendas de Vi 
la bultenojn de la Gazetara Se- 

rvo de UEA kaj materialon pri 

la laboro de la Gazetara Servo, 

pri la ĵurnalista kunlaborado 
al kaj per la Gazetara Servo.

- J.Ojalo, Tallinn, USSR. - 

La postaĵo ricevita. Dankon.
- O.Knichal - Budapeŝto. - 

Ni aperigas vian budapestan 
adreson en la nuna n-ro de „IJ“

- Robert Kastello, Andora.

Ni ripetas nian peton: bonvolu 
sendi al ni 2-3 fotojn, bildojn 
pri via lando. Via materialo de- 
vas esti ilustrita.

- S-ro Manuel Romero Gomes - 
Zaragosa, Hispanio, - Via p. k. 
ricevita. Ni plenumos vian pe- 
ton.

- Elmar Ratassep, Valga, Esto- 
na SSR, Gabor Koloszar, Mosonma- 
gyarovar, Hungario. Viaj petoj 
ankaŭ estas plenumitaj. Viaj ad- 
resoj estas enskribitaj en la 

membroliston de T1JA, kaj vi ri- 
cevados ^Internacian Jurnalisto^



s c i g o

Ĉar nia kolego Al.Harkovskij (Moskva,USSR), ne havas eblr 

econ esti estrarano de TEJA, ni petas ciujn niajn membrojn en 

USSR, estonte kaj provizore pri cio, kio koncernas nian aso- 

cion kaj ^Internacia Ĵurnalistojn, turni sin al la vicprezi-
4 .

danto de TEJA Nikolaj F.Danovskij (vidu lian adreson sur p. ) 

Krome ni petas la moskvajn tenonojn elekti kiel reprezen-
/K

tanton de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio kolegon mo- 

skvanon, kiu provizore respondecos kaj zorgos pri niaj aferoj 

en USSR.

k o r e k r o _ En ia versaĵo de Ar. Elksne en la 7-a - 

verso (I koi.) estas preterlasita eraro» La vorto estas devas 

esti eblas. Kaj en la versaĵo de I.Ziedonis - la 9-a verso 

(I koi.) devas esti tiel: Kiel matena sunkares*. La versaĵoj 

aperis en n-ro 1/79 de „I.J.“ sur pagoj 10 kaj 11. Ni petas 

pardonon de la aŭtoroj kaj de la tradukinto IJ.D. N-ro 1 aper- 

is en foresto de la ĉefredaktoro.

Nia kolego O.Knihal en Budapeŝto

Kun plezuro ni eksciis, ke nia 

ĉeĥoslovaka kolego kaj aktivulo 

de TEJA - O.Knihal havas novan

oficpoetenon. Li jam estas kon-

«tanta korespondanto de oelioslo-

vakaj sindikataj •4azetoj an Buda

pesto. Ni gratulas lin kaj aten- 

<ins liajn kontibuaĵOjn por

Ĵ.« Lia nova adreso: 0. Knlhal, 

Hudadrs, Nefelejos u.1/1 (Engel- 

brecht I. cim.) H-20. HUNGARIO.

Laŭ la malnova statuto de
TEĴA membro de Tutmonda esperantista 
Ĵurnalista Asocio povas esti Siu ĵur 

nalisto, korespondanto, publicisto , 
tradukisto, redaktoro. Se estas pro- 
fesia ĵurnalisto laŭstatute li estas 
A - membro, se ne estas, se nur kun- 
laboras ne profesie, li estas B -mem

«A

bro. Ciu, kiu pagis sian membrokoti- 
z-on rajtas ricevi nian organon "Int. 
ĵ-StoM.



f * . »

RICEVITAJ E-ELDONAJOJ

- Serĉoj, rakontoj de Andersen, Baghi, Benedek, Boti,

Delj, Borosmal, Joszef, Kalacsay, Kavalec, Matute, Nemcova, 
Pumpr, Rosbach, Stillman, Szathmtri, Szilagyi, Ueyama, Yano- 
gita ka.j Zetterstrom. Paĝoj 106, malgranda formato. Eldonita 

en Budapeŝto.

- Lirika prozo de A.Lopez Leind, p. 50. Eldonis Amigos de

C. L,,Buenos Aires, Argentino.

- Lumo de Orienta Eŭropo - poemo de VI.Reekman. El estona

tradukis Hilda Dresen, Jaan Ojalo kaj Hillar Saha, Eldonis 
„EseSti Raamat*, Tallinn, 1978, p. 48.

- Okupacio - de Erni Krusten, romaneto, kiu ricevis jaran 

premion de la Estona SSR por 1969, p. 84. El estona Hillar 
Saha.

- Esperantonlmoj - de Marihko Givoje. Presita en Milan©

1973.

Agresa <©

Ĉefredaktoro: ivan Keremidciev-Esperov, 1680 Sofia 

Kv.nBorovo*,‘bl.219-B, BULGARIO,tel. 56-58-77.

Redaktoroj: NikoiR Aleksiev kaj Krastju Karucin


